
CATICAPI

EINDE MODULE

14 - 64 jarigen of
> 64 en wil werk= ja of

> 64 en betwrknu = ja of
> 64 en Retro.Ooit12 = ja

Intro

Ik wil u nu iets vragen over uw gezondheid. Er bestaat namelijk grote
belangstelling voor de relatie tussen gezondheid en de arbeidssituatie.
ENQ: Toets <ENTER> om verder te gaan.

$1 = Redenen = ziekte/rbeidsongeschiktheid
of Redenver = ziekte/arbeidsongeschiktheid

anders $2
Handicap
($1 U heeft aangegeven arbeidsongeschikt te zijn. Houdt dit verband met een langdurige aandoening, ziekte of handicap?/$2 Heeft u last
van één of meer langdurige ziekten, aandoeningen of handicaps?)
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

EINDE MODULE

EBB 2007 - Arbeidsgehandicapten (1)

[nee]

Heeft u in de afgelopen 12 maanden last gehad van één of meer langdurige ziekten,
aandoeningen of handicaps?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

[nee]/wn/wg

Wn/wg[ja]

($1)[Een] / ($2) [Meer]/ wn/wg

A12MndHand

$1 Welke ziekte, aandoening of handicap is dat?
$2 Van welke ziekte, aandoening of handicap ondervindt u de meeste hinder?

1. Problemen met nek, schouders, armen of handen [ArmNek]
2. Problemen met benen, voeten of heupen [BeenHeup]
3. Problemen met de rug [Rug]
4. Ademhalings- of longproblemen [Long]
5. Huidproblemen [Huid]
6. Gehoorproblemen [Gehoor]
7. Stress, depressie of angstklachten [Stress]
8. Hoofdpijn en/of vermoeidheid van de ogen [Hoofdpijn]
9. Hart- of vaatziekten [Hart]
10. Virus, bacterie of een ander soort infectie [Virus]
11. Anders [AnderSoort]

SoortAand

[ja]

STEL VAST: Is/was er sprake van één of meer langdurige ziekten, aandoeningen of
handicaps?
1. Een [Een]
2. Meer [Meer]

EenMeerH
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EBB 2007 - Arbeidsgehandicapten (2)

Betwrknu = ja

Belem

Wordt u hierdoor belemmerd bij het uitvoeren van uw werk?
1.   Sterk belemmerd [sterk]
2.   Licht belemmerd [licht]
3.   Niet belemmerd [niet]

Anders Belem = 3 en Afl_Uren < 12 en
OP wil meer dan 12 uur werken ($2)

Verkrijg

$1Denkt u door uw gezondheid belemmerd te worden bij het verkrijgen van werk?/
$2 Zou u belemmerd worden bij het uitvoeren van uw werk als u meer uren zou werken?
1.   Sterk belemmerd [sterk]
2.   Licht belemmerd [licht]
3.   Niet belemmerd [niet]

Wordt u hierdoor ($1 ook) belemmerd bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten ($2 buiten het werk)?
1.   Sterk belemmerd [sterk]
2.   Licht belemmerd [licht]
3.   Niet belemmerd [niet]

DagBelem

STEL VAST: In welke werkkring heeft het ongeval plaatsgevonden?
1. Werkkring <werknaam 1> (indien van toepassing anders leeg)
2. Werkkring <werknaam 2> (indien van toepassing anders leeg)
3. Werkkring <werknaam 3> (indien van toepassing anders leeg)
4. Werkkring 1 jaar geleden (indien van toepassing anders leeg)
5. Andere werkkring

WerkErger

Is de ziekte of  aandoening veroorzaakt of verergerd door het werk?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

[ja] [nee]/wn/wg

(($1) [sterk]/[licht])
(($2) Bewrknu = [ja])

anders
(> 64 en

Betwerknu = [nee]
en WilWerk <> [ja])

WerkVero

(lft_OP < 64 en
BetwerkNu = [nee]) of

(lft_OP > 64 en
BetwerkNu = [nee] en

Wilwerk = [ja]) ($1)
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EBB 2007 - Arbeidsgehandicapten (3)

EINDE MODULE

Heeft u in de afgelopen 12 maanden als gevolg van de ziekte of aandoening een periode niet gewerkt?
1. Nog steeds niet aan het werk [JaThuis]
2. Ja, maar weer aan het werk [JaWerkt]
3. Nee [Nee]

NietGwAand

[JaWerkt] [JaThuis]

Verwacht u wel weer te kunnen gaan werken?
1. Ja [ja]
2. Nee, denkt nooit meer te kunnen werken [nee]

VerwAand

>> ENQ: Aantal kalenderdagen. <<
Hoe lang heeft u in de afgelopen 12 maanden niet gewerkt als
gevolg van deze ziekte of aandoening?
1. Minder dan één dag [MinDag]
2. Eén tot vier dagen [Tot4Dag]
3. Vier dagen tot twee weken [Tot2Wk]
4. Twee weken tot een maand [Tot1Mnd]
5. Een maand of langer [Langer1Mnd]

DuurAand

[Nee]/wn/wg

[Langer1Mnd] anders

STEL VAST: Was het dan:->
1. Een tot drie maanden [Tot3Mnd]
2. Drie tot zes maanden [Tot6Mnd]
3. Zes tot negen maanden [Tot9Mnd]
4. Negen maanden of langer [Langer9Mnd]

MndAand

[Ja] [Nee]/wn/wg

WerkErger = [ja] WerkErger = [nee]/wn/wg
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EBB 2007 - Bedrijfsongevallen (1)

Alleen indien:
Peiling = 1 en
( (BetWrkNu = Ja) of
( (Retro.Ooit12 = [Ja]) en
(Retro.StopJaar + Retro.StopMnd >= enquêtedatum - 1 jaar)))

>> ENQ: ongevallen van of naar het werk niet meegerekend. <<
Heeft u de afgelopen 12 maanden een ongeval gehad tijdens het werk?
1. Ja, één ongeval [JaEen]
2. Ja, meerdere ongevallen [JaMeer]
3. Nee [Nee]

Ongeval

Nee/ wn /wg[JaEen] of ($1)
[JaMeer] ($2)

>> ENQ: Het gaat om een verkeersongeval op de openbare weg onder werktijd.<<
Was er bij ($1 dit/ $2 het meest recente) bedrijfsongeval sprake van een verkeersongeval?
1. ja [ja]
2. nee [nee]

Heeft u vanwege ($1 dit/ $2 het meest recente) bedrijfsongeval een periode, dat wil zeggen 1 dag of langer, niet gewerkt?
1. Nog steeds niet aan het werk [JaThuis]
2. Ja, maar weer aan het werk [JaWerkt]
3. Nee [Nee]

SrtOngev

NietGwOng

[JaWerkt] [JaThuis]

Verwacht u wel weer te kunnen gaan werken?
1. Ja
2. Nee, denkt nooit meer te kunnen werken

VerwOng

>> ENQ: Aantal kalenderdagen. <<
Hoe lang heeft u niet gewerkt na dit ongeval ?
1. Een dag [Dag]
2. Twee tot vijf dagen [Tot5Dag]
3. Vijf dagen tot twee weken [Tot2Wk]
4. Twee weken tot een maand [Tot1Mnd]
5. Een maand of langer [Langer1Mnd]

DuurOng

Endblok

[Nee]/wn/wg

[Langer1Mnd] anders

STEL VAST: Was het dan:->
1. Een tot drie maanden [Tot3Mnd]
2. Drie tot zes maanden [Tot6Mnd]
3. Zes tot negen maanden [Tot9Mnd]
4. Negen maanden of langer [Langer9Mnd]

MndOng
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EBB 2007 - Bedrijfsongevallen (2)

STEL VAST: In welke werkkring heeft het ongeval plaatsgevonden?
1. Werkkring <werknaam 1> (indien van toepassing anders leeg)
2. Werkkring <werknaam 2> (indien van toepassing anders leeg)
3. Werkkring <werknaam 3> (indien van toepassing anders leeg)
4. Werkkring 1 jaar geleden (indien van toepassing anders leeg)
5. Andere werkkring

WerkBed

Endblok
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EBB 2007 - Werk en Gezondheid(1)

Moet u  onder hoge tijdsdruk werken?
1. Ja, regelmatig [Reg]
2. Ja, soms [Soms]
3. Nee [Nee]

Tijdsdruk

(Tijdsdruk = [Reg]/[Soms] ($1) en (Treiter = [Reg]/[Soms] of Geweld = [Reg]/[Soms]of Belast = [Reg]/[Soms]))  of
(Belast = [Reg]/[Soms] ($2) en ((Treiter = [Reg]/[Soms] of Geweld = [Reg]/[Soms]of Tijdsdruk = [Reg]/Soms])) of
(Treiter = [Reg]/[Soms] ($3) en (Geweld = [Reg]/[Soms] of Tijdsdruk = [Reg]/[Soms] of Belast = [Reg]/[Soms]))  of
(Geweld = [Reg]/[Soms] ($4) en (Treiter = [Reg]/[Soms] of Tijdsdruk = [Reg]/[Soms]of Belast = [Reg]/[Soms]))

anders

Wat vormt het grootste risico voor uw gezondheid:->
1. ($1 de hoge tijdsdruk,) [Tyds]
2. ($2 de hoeveelheid werk,) [Overb]
3. ($3 het lastig vallen of pesten,) [Treit]
4. ($4 het geweld)? [Gewe]

GrootRisc

Alleen indien:
Peiling = 1 en ( BetWrkNu = Ja)

De volgende vragen gaan over arbeidsomstandigheden. Het kan zijn dat sommige vragen niet op uw werksituatie van toepassing zijn.
Ik wil deze vragen toch aan u voorleggen om een volledig beeld te krijgen.

Intro

Heeft u teveel werk te doen?
1. Ja, regelmatig [Reg]
2. Ja, soms [Soms]
3. Nee [Nee]

Belast

>> ENQ: Zowel in contact met klanten, patiënten, burgers etc., als door collega's.<<
Wordt u tijdens het werk wellicht lastig gevallen of gepest?
1. Ja, regelmatig [Reg]
2. Ja, soms [Soms]
3. Nee [Nee]

Heeft u tijdens het werk wel eens te maken met geweld of dreiging van geweld?
1. Ja, regelmatig [Reg]
2. Ja, soms [Soms]
3. Nee [Nee]

Treiter

Geweld
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EBB 2007 - Werk en gezondheid (2)

1. (Chemi = [Reg]/[Soms] ($1) en (Lawaai = [Reg]/[Soms]) of Tril = [Reg]/[Soms] of
 Kracht = [Reg]/[Soms] of Beweeg = [Reg]/[Soms])) of
2. (Lawaai = [Reg]/[Soms] ($2) en (Chemi = [Reg]/[Soms] of Tril = [Reg]/[Soms] of
 Kracht = [Reg]/[Soms] of Beweeg = [Reg]/Soms]))  of
3. (Tril = [Reg]/[Soms] ($3) en (Chemi = [Reg]/[Soms] of Lawaai = [Reg]/[Soms]) of
 Kracht = [Reg]/[Soms] of Beweeg = [Reg]/Soms]))  of
4. (Kracht = [Reg]/[Soms] ($4) en (Chemi = [Reg]/[Soms] of Tril = [Reg]/[Soms] of
 Lawaai = [Reg]/[Soms]) of Beweeg = [Reg]/[Soms]))
5. (Beweeg = [Reg]/[Soms] ($5) en (Chemi = [Reg]/[Soms] of Tril = [Reg]/[Soms] of
 Lawaai = [Reg]/[Soms]) of Kracht = [Reg]/[Soms]))

Endblok

Wat vormt het grootste risico voor uw gezondheid:->
1. ($1 de chemicaliën, stof, dampen, gassen of rook,) [Stof]
2. ($2 het lawaai,) [Law]
3. ($3 de trillingen,) [Tri]
4. ($4 het kracht zetten,) [Kra]
5. ($5 de ongezonde werkhouding)? [WerkH]

Doet u werk waarbij u in een ongemakkelijke werkhouding bezig bent, of waarbij u ongemakkelijke of herhalende
bewegingen moet maken?
1. Ja, regelmatig [Reg]
2. Ja, soms [Soms]
3. Nee [Nee]

Beweeg

BelRisc

anders

Wordt u op uw werk bloot gesteld aan chemicaliën, stof, dampen, gassen of rook?
1. Ja, regelmatig [Reg]
2. Ja, soms [Soms]
3. Nee [Nee]

Is er op uw werkplek zoveel lawaai dat u hard moet praten om u verstaanbaar te maken?
1. Ja, regelmatig [Reg]
2. Ja, soms [Soms]
3. Nee [Nee]

Chemi

Lawaai

Maakt u bij uw werk gebruik van een gereedschap, apparaat of voertuig dat trillingen of schudden veroorzaakt?
>>ENQ: Bijv. een heimachine, heftruck, bulldozer of grasmaaier.<<
1. Ja, regelmatig [Reg]
2. Ja, soms [Soms]
3. Nee [Nee]

Tril

Doet u werk waarbij u veel kracht moet zetten, bijvoorbeeld bij tillen, duwen, trekken, sjouwen, of gebruikt u in uw werk
gereedschappen en apparaten waarbij u veel kracht moet zetten?
1. Ja, regelmatig [Reg]
2. Ja, soms [Soms]
3. Nee [Nee]

Kracht
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